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Efni: Viðbótarumsögn Hagsmunasamtaka heimilanna um 571. mál á 144. löggjafarþingi
Fjármálafyrirtæki (starfsleyfi, aukið eftirlit o.fl., EES-reglur)

Hagsmunasamtök heimilanna hafa nú þegar sent Alþingi umsögn um ofangreint mál, þar sem var 
aðallega fjallað um þau atriði viðkomandi frumvarps sem snúa að eftirliti með fjármálastarfsemi. 
Með þessari viðbótarumsögn vilja samtökin hinsvegar koma á framfæri athugasemdum sínum við 
þau atriði frumvarpsins sem snúa að breytilegum starfskjörum (kaupaukum) fjármálafyrirtækja. 
Með því frumvarpi sem hér um ræðir er lagt til að hámark breytilegra starfskjara verði 25% en þó 
aðeins í tilviki starfsmanna sem hafi "veruleg áhrif á áhættusnið fjármálafyrirtækis". Þannig er 
aftur á móti ekki lagt til að slík takmörkun nái til almennra starfsmanna, til dæmis þjónustufulltrúa, 
gjaldkera og annarra starfsmanna sem koma beint að samskiptum við almenna viðskiptavini.

Eins og kemur fram í greinargerð með umræddu frumvarpi eru nú þegar í gildi reglur um breytileg 
starfskjör eða svokallaða kaupauka starfsmanna fjármálafyrirtækja, en með frumvarpinu er lagt til 
að þær verði rýmkaðar frá því sem nú gildir. Hagsmunasamtök heimilanna eru alfarið mótfallin 
slíkri rýmkun á heimildum til að greiða kaupauka, sem eru til þess fallnir að auka áhættusækni og 
skapa öfuga hvata fyrir starfsmenn í fjármálastarfsemi. Ákvörðun starfskjara ætti í meginatriðum 
að endurspeglast í grunnlaunum viðkomandi starfsmanna líkt og almennt gerist á vinnumarkaði, 
og þá er ekkert því til fyrirstöðu að umbuna fyrir vel unnin störf með launahækkunum. Vandséð er 
því að nein brýn þörf standi til þess að rýmka heimildir til greiðslu kaupauka.
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